5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
19. 5. – 25. 5. AD 2019
Liturgický kalendář:
Pondělí -

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Úmysly mší svatých na tento týden:
ND

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

•
•
•
•
•

•
•
•

7.30 Za + Jaroslava a Otýlii Zvoníčkovy, + Matěje Zvoníčka, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro
živou rodinu
9.00 Za + Petru Sábovou, + babičku, dva + dědečky, + Mariána Masaře a Boží požehnání pro živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Za nemocné z farnosti
18.00 Za + z rodiny Hořákové a Matušincové, + bratry Františka a Antonína, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
18.00 Za + Vladimíra Floreše, + Marii a Josefa Konečníkovy, + snachu Irenku, + rodinu Nesázalovu, pomoc a ochranu
P. Marie pro živou rodinu
18.00 Za + Ludmilu Uherkovou (1.výročí), + z rodiny Lekešovy, Šenovy, duše v očistci, ochranu P. Marie a Boží
požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + Stanislava Bačo, + rodiče Kolínkovy a Bačovy, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za + Václava Holbu, + Václava Nováka a Boží požehnání pro živou rodinu.

Dnes se koná sbírka na křesťanské média. Srdečné Pán Bůh zaplať.
Srdečně zveme děti na májové pobožnosti v úterý a pátek po večerních mších svatých.
Ve středu v 19.00 hod. bude na faře setkání ekonomické rady.
V sobotu 18.00 hod. zveme biřmovance na další katechezi.
Příští neděli na mši svaté v 9.00 hod. budeme slavit První svaté přijímání. Prosíme, abyste
nechali v kostele místa na sezeni pro rodiče a kmotry dětí, které půjdou k 1.sv. přijímání. Mše
svatá hrubá bude v 11.00 hod.
- V sobotu od 8.30 hod. do 10.00 hod bude svatá zpověď dětí, jejich rodičů a kmotrů.
- V pondělí a ve čtvrtek v 16.00 hod. budou probíhat nácviky dětí. Přítomnost dětí je povinná.
Také příští neděli budou křty. Ponaučení rodičů a kmotrů bude v pátek v 19.30 hod. na faře.
Srdečně zvu na pouť do Polska v termínu od 31.května do 2.června. Pojede se do Krakova,
Wadowic a Kalwarii Zebrzydowské. Ještě se můžete přihlašovat na faře nebo v sakristii u o.
Richarda. Cena 2800,- Kč.
V sobotu v 11.00 hod. hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Brumově-Bylnici
Michal Hrnčiřík bydlící v Bylnici a Leona Slámečková bydlící ve Slavičíně. Kdo by věděl o
nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to
oznámí na faře.

